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  ٢٠١۴ می ١٣
  

  کمونيستی در ايران -گيرِی جنبِش کارگری گاھی به تکوين و شکلن

٢  
  ثير تحوالت انقالبی در روسيه أت

ھای انقالبی  رود در ترويج و تقويِت ايده شمار می  بيستم بهۀ روسيه که نخستين انقالِب پرولترِی سد١٩٠٧-١٩٠۵قالِب ان

روسيه، ١٩٠۵به دنباِل نھضِت : "نوشته است" بيدارِی آسيا" خود ۀلنين در رسال. و بيداری در ايران سھم مھمی داشت

 ". و چين را فراگرفتانقالِب دمکراتيک سراسِر آسيا، ترکيه، ايران

زمان با  بر و ھموھای روسيه پيش از انقالِب اکت خاطر ھم مرز بودن ايران با روسيه، چند تن از سوسيال دموکرات به

 از رھبران سرگئی اورجونيکيدزه. پرداختند  سوسيال دموکراسی میۀ ايدۀانقالِب مشروطيت در ايران بودند، که به اشاع

ِت رياسِت گروِه تبليغات أ عضو ھي–ستالين وکراسِی روسيه و گرجستان و از ياراِن نزديِک سرشناِس جنبِش سوسيال دم

 وارِد ايران شده بود، بخشی از استولپينگرِد  او که در تعقيِب سياسِت پی.  بود-، وابسته به کمينترن و عمليات ملِل شرق

ی ئ ران گذراند و برای نخستين بار اثِر مھم و پايه درشماِل اي١٩١٠-١٩٠٩ خود را در سال  ی و انقالبیئ  حرفهۀمبارز

از جرياناِت . را در ايران شروع به ترجمه نمود" مانيفست کمونيسم"بانياِن جنبِش کمونيسِم علمِی مارکس و انگلس 

ترويِج  به  که اين افراد عالوه بر اين. کردند سياسِی روسيه افراد ديگری ھم بودند که ھمان زمان در تبريز فعاليت می

 از طريِق الملل بين با اجتماعيون و عاميوِن ايرانپرداختند، در استحکاِم روابِط  ھای سوسيال دموکراِت خود می ايده

 در تبريز به خاطِر قرار گرفتن در مسيِر اجتماعيون و عاميوِن ايرانتشکيالِت . ثر بودندؤارتباط با روسيه نيز م

    از راه تبريز به روسيه- ايسکرا ـ ارگان ِ اين جريانۀبا اروپا، و انتقال ِنشريتشکيالِت حزبِ سوسيال دمکراِت روسيه 

در مورِد روابِط سوسيال دموکراسِی ايران با روسيه و شوروی و .  انترناسيوناليسم بودۀای ناپايدار از زنجير حلقه

ست که از ديرباز تا  ای  از جدال و مناقشهھا ناشی اين نگاه. ھای متفاوِت ديگری نيز وجود دارد درجاِت اين رابطه، نگاه

 طوالنی تنھا جرياِن ۀحزِب توده که در يک دور. ھای کمونيستی ايران وجود داشته ھا و گرايش کنون در مياِن جناح

جا و  ھای نابه  و درمواردی با جعل و انتسابئینما سياسِی فعال در اين عرصه بوده است با تبليغاِت فراوان و بزرگ

گاھی يک واقعيت را . ، جدال و مناقشه را فراھم آورده است  اين بدبينیۀھای تاريخی، زمين دن در واقعيتدست بر

اشکاِل غيِر منطقی متوسل  اين حزب به. کرد  حزبی و تشکيالتی میۀتحريف و گاھی که الزم بوده از يک واقعيت استفاد

 خود می ديد رنگ ۀسو با مواضع اتخاذ شد ای را ھم ی قضيهخواِه خود برساند، وقت شد تا اين کار را به فرجاِم دل می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

برخی . عکس گاھی سعی داشت قضايائی را به کلی انکار و يا از يادآوری آن خودداری کنده شوروی به آن می زد، و ب

ھا و تعريف  انگيز جنبش کمونيستی ناشی ازسياست  بحثقسماً مناقشات بعدی ميان جريانات سياسی روی موضوعات 

ای به وقايِع تاريخ اجتماعِی اين جنبش رنِگ  رويه اين حزب به شکِل بی. ب توده از رخدادھای جنبش بوده استحز

ھا را از مضمون و محتوی حقيقی و تاريخی دگرگون  زد و آن میرا ھای حزبی و منافع انترناسيوناليستی خود  سياست

 ھمين حزب به قضايای تاريخی نگاه ۀربوط و به شيو نامیخی افراد از زوايای متفاوت و گاھکرد و امروز بر می

 .پردازند کنند و به تحريف متقابل از وقايع می می

ھاِی سوسيال  طور که جريان  يک جرياِن واقعی و سوسيال دمکراسی بود، ھمانوعاميون ايران اجتماعيون ۀفرق 

 اجتماعيون و ۀفرق.  وجود داشتئیھا ش تفاوتیالبته کم و بي. ھند و آسيای مرکزی بودند دمکراسی روسيه، چين، ترکيه،

ھای   نيز از طريِق تشکلحزِب سوسيال دمکراِت روسيه، با سازماِن ھمت و حزب عدالتگی با  عالوه بر پيوستعاميون

الملل   بين ری با افراِد سرشناس و مارکسيستھاِی ديگ برخی از گرايشاِت اين جريان از راه. فوق در باکو مرتبط بود

- جرياِن سوسيال دمکراسِی ارمنی. نوعی نشان از بلوغ و رشِد سياسی و استقالِل اين جريان دارد  داشتند که بهتماس

زمان و در ھمين مرحله از تاريخ در تبريز اعالِم موجوديت نمود و وارِد  ای از اين گرايش است که ھم ايرانی نمونه

لمان و کائوتسکی ار از کاناِل باکو با پلخانف و سوسيال دموکراسِی  غيئیھا نگاری اين جريان نامه. کارزاِر مبارزاتی شد

: نويسد می" اجتماعِی جنبِش مشروطيت و انکشاِف سوسيال دمکراسی -  اقتصادیۀپيشين" در کتاِب خسرو شاکری. داشت

درحالی . ظ کردندھای سوسيال دمکراِت ارمنی درگيالن و تبريز مناسباِت خود را با سوسيال دموکراسِی اروپا حف گروه"

ھای روسی بود، گروِه تبريز تماِس مستقيِم خود را با انديشمنداِن سوسياليسِت غربی   با سازمانھا عمدتاً   گيالنیۀکه رابط

،  سرگوارژنکيدزه.ھا در قفقاز باز نداشت ھا و ھم بلشويک ھا را از داشتِن تماس ھم با منشويک  آن،اما اين. نيز حفظ کرد

ھا ھم از جھِت  اين تماس.  را درتبريز به منظوِر تماس دادچلنگريانھا در غرب، نشانِی  رکِز بلشويکای به م درنامه

جا که به پيدايِش سوسيال  تا آن. شان از وضعيِت ايران بسيار ثمربخش بود  ھا و ھم مطلع ساختن موختن از آنآ

فکراِن گروه سوسيال  ازمانی و نظرِی روشنجا مھم است نقِش س چه در اين شود، آن دموکراسی در ايران مربوط می

 ايران پيش از انقالِب مشروطيت، در ۀاقتصادِی او از جامع -ھای اجتماعی تحليل.  استچلنگرياندموکراِت تبريز نظيِر 

ھای ارمنی  دموکرات از آن گذشته، سوسيال. جرياِن آن و پس از انقالِب مشروطيت از اھميِت خاصی برخوردار است

 ".سانی بودند که با جنبِش سوسياليستِی اروپا تماس  برقرار کردندنخستين ک

جريانی . ھای سوسياليستی و  مارکسيستی در ايران است يکی از ديرپاترين جريان" اجتماعيون و عاميون "ۀفرق

 در انقالِب ئیسزاکش و تحتانِی جامعه، نقِش ب حمتدست، ز ھای تھی سوسيال دموکرات، که به نمايندگی از اقشار و توده

 انقالِب مشروطيت ۀموقعيِت تبريز و تھران در مرحل.  در تبريز، تھران، مشھد و شمال داشتمشروطيت خصوصاً 

!  انقالِب دو پايتختی بودندۀشود گفت که ھر دو کشور در مرحل می. پترزبورگ با مسکو نبود شباھت به موقعيِت سن بی

 متفاوتی بود، که ھای تقريباً  گاه ھا و خاست ھا و افراد با گرايش ی از طيفا  تشکيالِت گسترده اجتماعيون و عاميونۀفرق

 تئوريِک سياسی و ۀاين جريان به معنِی واقعی کلمه حداقل در حوز.  اين جريان گرد آمده بودندۀنام  و اساس حوِل برنامه

 پرفراز و نشيِب ۀين گرايش در دورتر ھا، راديکال  کاستیۀرغم ھم علی.  نبود دست و پاکيزه ئولوژيک جريانی يک ايد

 .ِن جامعه بودئيدستان و اقشاِر پا کشان، تھی  زحمتۀطور که گفته شد نمايند انقالِب مشروطيت و زماِن خود بود و ھمان

ثری در ؤکرد و نقِش م  ھای استواِر سوسيال دموکراسِی ايران بود که در تبريز فعاليت می يکی از شاخه" مرکِز غيبی"

ھای تبعيدی و مھاجِر روسی به  برخی سوسيال دموکرات. خصوص در مقاومِت تبريز داشت  مشروطيت و بهانقالبِ 

اجتماعِی جنبِش -  اقتصادیۀپيشين" در مورِد مرکِز غيبی در کتاِب خسرو شاکری. تبريز با مرکِز غيبی در ارتباط بودند
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علی ز و راديکاِل انجمِن ايالتِی تبريز به رھبرِی تا گروِه پيش: "نويسد می"  مشروطيت و انکشاِف سوسيال دمکراسی

 ." در مقاومِت تبريز از جانِب ستارخان نقش داشتمسيو

نريمان خوِد . سيس شدأ ١٩٠۵/١٢٨۴در ) مجاھد ( اجتماعيون و عاميونۀفرقدھند که   شواھِد موجود نشان می"

 برآن اصالنی. سيس کرده بودأ ت١٩٠۵ون را در اجتماعيون و عاميۀبر گفت که او فرقو پس از انقالِب اکتنريمانوف

رود که اين امر  در واقع احتمال می. است که اين امر در باکو روی داده بود، اما مدرکی برای اثباِت نظِر او وجود ندارد

طراِت به احتماِل زياد اين نظر برگرفته از اظھاِر نظری در خا.  صورت پذيرفته باشدنريمانوفدر تفليس، شھِر زادگاِه 

است؛ مبنی بر اين )  ١٣١٧] جوزا [خرداد/١٩٣٨ جونسپرده شده به آرشيِو شوروی در (فعاِل سابق، يوسف اکبر زاده 

 ۀبه ھر صورت، مقدم. سيس شدأ پس از آغاِز انقالِب روسيه در تفليس ت١٩٠۵/١٢٨۴که سازماِن مجاھد در ساِل 

جا  در آن. کند ئيد میأ تصويب کرد اين موضوع را ت١٢٨۶]هسنبل[شھريور/١٩٠٧مبرای که مجاھدين در سپت نامه اساس

 اجتماعيون ۀفرق ۀ در يک بياني.   به تصويب رسيده بود١٩٠۵نامه دو سال پيش، يعنی در  شد که نخستين اساس گفته می

، حزب اجتماعيون عاميونچھار سال برای ايجاِد : "است گونه آمده  اين١٢٨٨/ ١٩٠٩در ساِل ) مجاھد(و عاميون 

 ١."سازد سيس آن برطرف میأ، مبارزه کرده است، ھر گونه ترديد را در مورِد تاريِخ ت"مجاھدين"

، نظراِت اجتماعيون و عاميوِن ايران و  سوسيال دمکراسیۀفرقدر مورِد ترکيِب افراد و نيروھای اجتماعِی متشکل در 

ه به ھمين اختالفات تعريفی که از ترکيِب  در کتاِب خود با توجخسرو شاکری. متفاوت و مورِد جدلی وجود دارد

دھد، با پرھيز از قضاوت در مورِد ماھيِت اين جريان پس از  نيروھای اجتماعِی سوسيال دمکراسِی ايران ارائه می

 ءبندی بر يک مجموعه از نظراِت موجود، اکتفا فھرست کردِن برخی افراد که در رھبرِی اين جريان بودند، به جمع

 از کسروینگاِر ايرانی  شد که تاريخ نظِر بلووا، رھبرِی فرقه، افزون بر نريمانوف، شامل ھمان افرادی میاز : "کند می

زاده  يعنی سورچی ميرزا، ميرزاجعفرزنجانی، مشھدی محمد، حيدرخان عمواغلی، محمدتقی شرين. آنان ياد کرده است

ميرزا ابوالحسن تھرانی، اکبراسکوئی، حسين سرابی، خان،  علی يکانی، مشھدی محمد خان خان، نصرهللا سلماسی، حاجی

 مرکزِی ۀعنواِن عضو کميت  خان را به ای ھا گنجه  به اين اصالنی.ای و مشھدی اسماعيل بنابی مشھدی باقرخان اروميه

 بلوواِی را، آن طور که کسروی ذکر کرده و مورد بازشناس) مرکِز غيبی(اگر ناِم رھبراِن فرقه در تبريز. افزايد فرقه می

 علی مسيو، حاجی رسول ئیکربال: شود تر می قرار گرفته، نيز به حساب آوريم اين تصويِر اجتماعِی رنگارنگ کامل

خان تربيت، علی اصغر خوئی، آقاتقی شجاعی  علی زاده، ميرزا محمد علی دوا فروش، سيدحسن شريف صدقيانی، حاجی

 2".ش ناشناخته مانده استری که ھويتقاسيد رضا و فرِد ديگای، آ آقا، محمدصادق خامنه

ھا فقط گروھی کم اھميت يا نوعی سازمان تنھا در چند شھِر ايران تشکيل داده بودند و  نظر به اين که سوسيال دموکرات

 بسيار زياد در ايران به ئیھا  اعتصاب١٩٠٧آور است که در سال   ناچيز با نيروی کارگری داشتند شگفتئیھا تماس

 کارگرِی ۀھای فزايند ای تجلِی ناراحتی ھا تا حدی ناشی از وضِع سياسِی آن زمان و تا اندازه اين اعتصاب. وقوع پيوست

شد که  ھا به آن نواحی محدود می در واقع در خوِر ذکر است که اين فعاليت. و ناشی از باورھای سوسيال دموکرات بود

 .ھا بودند موکرات حمايِت شديِد جنبِش مشروطيت و نيز نفوِذ سوسيال دۀعرص

گيراِن  انزلی  در اين زمان ماھی.  صورت گرفت١٩٠۶مبِر  نو٢١ارگری در رسد که نخستين اعتصاِب ک به نظر می

 انزلی گرد آمدند و اعالم داشتند ۀخان گيران در تلگراف ماھی.  صاحِب امتياِز روسِی شيالت اعتراض کردندليازانفعليِه 

داد که اين مبلغ را بسيار ناچيز  ھا می شاھی به آن  که صيِد ھر ماھی فقط يک رائیھا  ماھیۀکه از اين پس ھم

گير  گران فرستاد و در اثر زد و خوردی که رخ داد يک ماھی حکومت سپاھيانی را جھِت سرکوبی اعتصاب. شمردند می

 از رھبراِن بانفوِذ محلی يعنی گرِی دو تن چنين از پذيرفتِن ميانجی ھا ھم آن. گيران سرخورده نشدند کشته شد، اما ماھی
                                                 

   خسرو شاکری-انکشاِف سوسيال دمکراسی 1
   خسرو شاکری-انکشاِف سوسيال دمکراسی 2
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آن اعتصاب در مياِن مردِم . ھای فراوان آن دو را بازپس فرستادند مداری تن زدند و با نثاِر دشنام وزيِر اکرم و شريعت

 ٣".خواستند با تحريِم کاالھای روسی احساسات خود را ابراز دارند  بسيار يافت و اھالِی رشت میۀشمال آواز

 کارگری  به دست آمد و ۀران سالی مھم بود زيرا که در اين سال مشروطيت و نخستين اتحاديبرای اي١٩٠٧سال "

ھا و  آزادِی اتحاديه) ٢٠ماده ( مواِد قانوِن مشروطيت، آزادِی بيان ۀاز جمل. ھای کارگری  تجربه شد نخستين اعتصاب

ھای سوسيال  تحِت نفوِذ عقيده. آورد گری پديد ھای کار سان بنيادی قانونی برای فعاليت بود و بدين) ٢١ماده (ھا انجمن

" کوچکی "ۀخان  خاص از نيروی کارگِر شھری ِايران انتشار يافته بود کارگراِن چاپئیھا دموکراتی که در مياِن بخش

ئی اھای جديِد اروپ ايجاِد اين اتحاديه ناشی از نشِر عقيده. سيس کردندأ ايران را تۀ نخستين اتحادي١٩٠٧تھران در سال 

اين اتحاديه ارگان . خانه به وجود آوردند  کارگری را کارگراِن چاپۀ نخستين اتحادي٤."فکراِن ايران بوددر مياِن روشن

سيِس اين اتحاديه که بين أدر مورِد تاريِخ دقيِق ت. کرد برای مدِت کوتاھی منتشر می" اتفاِق کارگران"خود را به نام 

داند، اشاره  می١٢٨٩ تاريخ آن را خسرو شاکریدرحالی که . نظر وجود دارد است، اختالِف ١٢٨٩ -١٢٨۵ھای  سال

 .داند می١٢٨۵ فوق را ۀسيس اتحاديأچنين حزب توده تاريخ ت دارد که يک ناظِر شوروی در امور ايران و ھم

جتماعی سوق سوی يک انقالِب ا  ايران را بهۀجامع)  ھجری١٣قرن  (٩٠ ۀ و آغاِز دھ٨٠ ۀھای آخِر دھ رويدادھای سال

 مشخِص ۀدو طبق. داری در شھر و روستا، گر چه به ُکندی، اما در حاِل گسترش بود مناسباِت توليدِی سرمايه. داد می

ھای  طرح سوسيال دموکراسی و انديشه.  کارگر در حاِل شکل گرفتن بودندۀدار و طبق  سرمايهۀداری، طبق  سرمايهۀجامع

 کارگِر ايران، ھرچند به شکل ناقص ۀ طبقۀنظاِم فئودالی شد، در دِل خود نطفمدرن و تحولی که منجر به عقب زدِن 

چه به بحِث ما و  آن. ھای جديد سوسياليستی در اين مرحله گشوده شد زمان با انديشه بسته شد، و باب موضوِع مدرنيت ھم

 عرصه است بايد فارغ از تعصب ِن اينئی از فعاالھا وگوی بخش گردد، و مورد مناقشه و گفت موضوِع اين نوشته برمی

 که در شرق و در آسيا ئیھا ھای منتھی به انقالب در سال.  آن قضاوت شودۀھای خطی دربار گيری و موضع

 که با ھم داشتند، حداقل در ئیھا درکشورھای ايران، ترکيه، چين، ھند و آسيای مرکزی اتفاق افتاد و با توجه به تفاوت

گاماِن مشروطه و حرکت  از تحولی که منجر به انقالِب مشروطيت شد، متفکرين و پيشکشوِر ما از چند سال جلوتر 

شناختی و    با حقايِق جامعهئی وسيع و در تماس با دنيای غرب و با علم و آشناۀسوسياليستی بر بستِر يک رابط

خان، متکلمين، حيدرخان آخوندزاده، ميرزا آقاخان، دھخدا، ميرزاجھانگير. ھا به مبارزه و تالش برخاستند ضرورت

نيروھای دموکراِت انقالبی و ... زاده و خانه، محمد آخوندزاده، سلطان  چاپۀعمواوغلی، محمدخان دھقان رئيس اتحادي

ھای تھران، از اين  خانه  کارگراِن چاپۀ اتحاديھای سوسيال دمکراسِی جامعه و برخی نھادھای کارگری، مشخصاً  جريان

ای در نقِد جامعه شناختِی ايران در آن دوره را، به عنواِن يک  العابدين مراغه بيگ زين  ابراھيمۀامن اگر سياحت. اند نمونه

 ۀ آقاخان بدانيم؛ و وقتی  ترجمۀخواھان ھای بالنده و دمکراتيِک انقالبی و سوسياليستِی آرمان  انديشهۀنقِد راديکال، مقدم

ھا سال پيش آغاز   اقتصادی و اجتماعی با غرب را که از دهۀب مراود از زباِن فرانسه به فارسی و باھا کتاب عمدتاً  ده

ست تا بستر و برآمِد اعتراضی و انقالبِی آن دوره، و ريشه دوانيدِن نھادھای   گشته بود، درکناِر ھم قرار دھيم، کافی

 خاص و وارداتی ۀ زاوي ناشی  از يک  که اين روند را کارگری در جامعه را درک کنيم و پيش از آن - مدرن  و سياسی 

قشرھای وسيعی از .  تحوالِت  داخلِی آن را بھتر بشناسيمیکند تا رونِد ديالکتيکِی جامعه  و منشا بدانيم، به ما کمک می

 نوين، با انتخاِب سياسِت سوسيال دموکراسی و کارگری به پيروی ۀ ما از درون و با گشوده شدِن راِه جامعۀافراِد جامع

ھای تھران متشکل از کارگرانی که در مناسبت با شغِل  خانه کارگران ِچاپ. ھا برخاسته بودند  و ضرورتاز روند نيازھا

ای  خود سر وکارشان با نشر و کتاب بود، و با شناخت و آگاھی، دست به ايجاِد اتحاديه زدند، و در اين مسير به مبارزه

 .يب، زندان و مرگ ھمراه بود، ازاين نمونه بودندای که از ھمان گاِم اول با تعق جدی دست يازيدند، مبارزه
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بافان   خانه در تھران و شال گاِن تراموا و کارگراِن تلگرافخانه، رانند  خصوص کارگراِن چاپ کارگِر ايران، بهۀطبق"

ھا و خِط  خانه اپ درچئیھا ھا اعتصاب اين اتحاديه. دھی خود پرداختندھای کارگرِی کوچک به سازمان اديهکرمان دراتح

خانه در تھران و ديگر شھرھا سازمان   خراسان و دفاتِر تلگراف–ھای جاده سازِی راه تھران  تراموا درتھران، درکارگاه

 ٥."دادند

گيرِی اولين   شکلۀی و کارگری در دورئ  مبارزاِت اتحاديهۀِن عرصگذاران و فعاال  که خود از پايهشکرهللا مانی

: نويسد میگان   نساجان و بافندۀگيرِی اتحادي  شکلۀ در ايران بوده، درمورِد اوضاع آن روز و نحوھای کارگری اتحاديه

کار بوديم و ھر چند  در اين زمستاِن طوالنی بی. ش سخت در نوروز ھم  برِف زيادی باريدشمسی زمستان١٣٠٠ساِل 

ھای  تر از سال  تابستانی را بيشۀشرت قشون پارچاياِم عيد از طرف مبا. ھا خزيده بوديم خانه  يکی از قھوهۀنفر درگوش

 محل رفيقی پيدا کرده بوديم ۀخان سراِغ کارگران آمدند،  در اثنای زمستاِن گذشته در قھوه کارھا به پيش خواستند، صاحب

 ۀِر روزنام حقيقت ارگاِن ماست مديۀروزنام–گفت ما اتحاديه داريم   و از کارگراِن مطابِع تھران بود میاحمد المعش نام

نويسد  کند مقاصد و ھوائِج ما را مجانی در روزنامه می باشد، از حقوِق کارگران دفاع می  ما میۀحقيقت ھم مديِر اتحادي

ھا را  کنيم گارسه  دستوِر اتحاديه کارش را تعطيل می ھر يک از صاحباِن مطابع در حِق کارگران تعدی يا اجحاف کند به

شوند  اند مشغوِل کار نمی  که اعتصاب کرده بر اثِر اتحاد ھيچ يک از کارگرانی - بنديم ريزيم، دِر مطبعه را می می

نمايد، مزِد روزھای  شود پيشنھاداِت کارگران را قبول و تعھد می  اتحاديه حاضر می  بهباالخره صاحِب کار اجباراً 

 ۀ قدری از محسناِت اتحاديه و روزنام خالصه رفيِق ما به. شويم دھد آن وقت فاتحانه مشغوِل کار می اعتصاب را می

 ۀحقيقت توصيف کرد که ما عاشِق اتحاديه شديم و گفت من حاضرم اگر شما مايل به تشکيل اتحاديه باشيد مديِر اتحادي

 ھا معرفی نمايد تا به  مرکِز کِل اتحاديه  شما را بهۀ شما بياموزد و اتحادي خودمان را بياوريم تا دستوِر تشکيالت را به

 مرکزی و قدرِت تماِم کارگراِن تھران ھر مھمی را از پيش ببريد، چه بھتر از آن است که شما ھم ۀپشتيبانِی اتحادي

خواھند چند روزی دست از کار   تمام کار میۀاتحاديه داشته باشيد الساعه که صاحباِن کار محتاج شما ھستند و با عجل

 سزاوار نيست شماھا گرسنه و برھنه در اين  حقيقتاً - عباسی برسانيدبکشيد الاقل مزِد خود را از ذرعی سه به چھار

ھا پنجاه   فاحشهۀ مرغ خان رنِج شما به گر از دستکاراِن ستم سر بريد و صاحب  خانه به  قھوهۀزمستاِن سخت درگوش

 .باالخره طالِب مالقاِت مدير روزنامه شديم) واقعه رخ داده بود اين(تومان انعام بدھند 

ش شاد باد برای انجام کار ما  اولين رھبِر بزرگواِر کارگراِن ايران که روانسيدمحمد دھگانز بعد از ظھرآقای رو يک

از . ش معرفی شدمخدمت نويسنده به)  ھمين محل بودبافی ما در ھای پارچه کارگاه( چاله حصار آمد ۀبه قھوه خان

 پرسش نمود دستور داد بليِط عضويت برای کارگراِن قيقاً بافی بازديدکرد، از وضع حال کارگران د ھای پارچه کارگاه

ای دعوت کرديم با حضور شادروان دھگان و  نساج درمطبعه چاپ کردند، پس از يک ھفته تماِم کارگران را در خانه

و بدبختی ه انتخاب شدم ي سمت نمايندگی و مديريت اتحاد  نويسنده به-پايان رسيد زاده انتخابات کارگران به شادروان جليل

 اعتصاب گرفته شد چون ھر يک  روزھای اول از طرف اتحايه تصميم به. من از ھمان روز اول مديريت شروع شد

 کمک دھگان  گرفته بوديم قدرت تعطيل چند روزه را داشتيم اعتصاب به) مساعده( عنوان پيش مزد  مبلغ مختصری به

  آمد کارگراِن نساج را نسبت به  اين پيش-  چارعباسی ترقی کرد سه بهگی از   پايان رسيد و اجرت بافند با موفقيت کامل به

 مرکزی کل کارگران انتخاب و معرفی ۀمند نمود، نويسنده با دو نفر برای شرکت در جلسات اتحادي اتحاديه عالقه

 . مالقات نموديم،شود شان نوشته میۀھای کارگران تھران را که نام گان اتحاديه  مرکزی نمايندۀاتحادي گرديديم، در 

 ۀبه توضيح دربار ،۶فصل»ھای کارگری اتحاديه  از تاريِخ اجتماعِی مردِم ايران،ئیجستارھا« در کتاِب خود ويلم فلور

ی و ئ ھای اتحاديه ھای آغازيِن فعاليت  کارگِر ايران در سر فصلۀھای کارگری و اعتصاباتی پرداخته که طبق اتحاديه

                                                 
احمد اشرف و علی بنو عزيزی و به نقل از صوراسرافيل–طبقاِت اجتماعی دولت و انقالب در ايران  5  
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 تلگرافچياِن تبريز ١٩٠٧ جنوریدر . شود ھا اشاره می وار به آن جا فھرست  در اين. خود شروع کرده بودئیسنديکا

 ۀھای تھران به نشان خانه  کارگراِن چاپ١٩٠٧در بھاِر ساِل .  خود دست به اعتصاب زدندۀافتاد برای دريافِت حقوق عقب

تی او را مورد ضرب و شتم قرار داده   حکومۀخا السلطنه رئيِس چاپ که اعتماد(قطاراِن خود  گی با يکی از ھمبست ھم

چياِن تھران و شھرھای   تلگراف١٩٠٧ اپريلدر . اعتصاب تا عزِل اعتمادالسلطنه ادامه يافت. ، اعتصاب کردند)بود

 ١٩٠٧ اپريليک ماِه بعد، در. ديگر برای افزايِش حقوق و درخواسِت رفتاِر بھتِر کارفرمايان دست به اعتصاب زدند

در .  باکو خواستاِر افزايِش حقوِق خود بودند–رانی انزلیباراندازان و مالحاِن خِط کشتي: لی رخ  داداعتصابی در انز

ھا ادامه يافت؛  موِج اعتصاب.  چاپچياِن تھران باز ھم اعتصاب کردند و خواھاِن کاھِش ساعاِت کار بودند١٩٠٧تابستاِن 

ھای  ھا و تشکل اتحاديه. تھران اعتصابی را سازمان دادندالضرب در   برِق امينۀ کارگراِن کارخان١٩٠٧ گست ا٢در 

گيالن، رشت، انزلی تبريز، قزوين و در  در مشھد، اصفھان،. کارگری در جاھای ديگر کار خود را آغاز کردند

کارگران در اين شھرھا، مبارزه و .  شروع کرده بود١٩٠٨خوزستان که صنعِت  نفت  کار خود را در سال 

 .ی خود را آغاز نمودندئ  طبقاتی و اتحاديه- ی سياسیھا يابی سازمان

ھا،  خانه ، کارمنداِن تجارت)ئینانوا(ھا  ھا، خبازی خانه  چاپ که کارگرانِ " ھای کارگراِن تھران شورای اتحاديه"

بنا تشکيل شد که تعدادشان ١٩٢٠کرد در  ھا، کارگراِن نقاشی، خياط، و براق باف را متحد می چی ھا، تلگراف چی پست

الملِل سرِخ  زاده به بين بنا بر گزارشی که رفيق سلطان. زاده به ده ھزار نفر بالغ شد بر رقِم ارائه شده از جانِب سلطان

 ١٩٢١اند طِی شش ماِه آخر سال که تازه تشکيل شده ھای کارگری با اين داد، اتحاديه )profintern  پروفينترن(کارگری 

ھا، سقط  خانه ھای تھران، کارگراِن چاپ ئینظيِر اعتصاِب کارگراِن نانوا. زدندآميز  دست به چند اعتصاب موفقيت

 ٦."ھا، کارگران و کارمنداِن پسِت تھران و انزلی و غيره فروش

بود که به سر دبيرِی محمِد " حقيقت"ھای کارگری ايران، دارای يک ارگاِن رسمی و سراسری به ناِم  شورای اتحاديه

 تا اوايِل ١٣٠٠ ]جدی[ حقيقت از اوايِل دی ماهۀروزنام. "شد ھا منتشر می  اتحاديهۀگر پُر آواز دھقان، رئيس و سازمان

که از آغاز تا ) وری پيشه( زاده جواد  جعفر گذشته از مير.  تحِت مديريِت سيد محمد دھگان انتشار يافت١٣٠١تير ماِه 

ھای کارگری و يا به حزِب   به اتحاديهعر نيز که غالباً ھای آن مطلب داشت، تعدادی نويسنده و شا پايان در اغلب شماره

 بود و دل در گرو  که آذری" نيا  رحيِم رئيس. "کردند کاری می کمونيسِت ايران وابسته بودند يا ھواداِر آن بودند با آن ھم

رگراِن ايران در  عمومِی کاۀحقيقت ارگاِن اتحاديۀ  روزنامۀ نسبتا مفصل دربارۀجنبش کارگری ھم داشت، در يک مقال

ول و ؤ که اولی مدير مس- )وری رويز،پيشهپ(گذشته از سيد محمد دھگان و جوادزاده :" ...نويسد  مطلِب فوق  میۀدنبال

 حقيقت در ۀانتشاِر روزنام "... " ھم صاحب امتياز آن بوده است" بھبھانی .ع "-  حقيقت بودندۀترين نويسند دومی فعال

 مرکزی از ۀھای کارگری و نيز سازماِن حزبی در تھران و انتقاِل کميت  اتحاديهۀو توسععيِن حال مقارن است با رشد 

 سازمانی حزبی در تھران ۀبديھی است که اين يک تقارن ساده نبوده، بلکه انتشار حقيقت و توسع. گيالن به پايتخت

 ۀکه يکی از اسناِد پر افتخار اتحادي ظفر تصريح کرده است ۀوری در روزنام پيشه."... "اند دارای پيوند متقابل بوده

 حقيقت است که در زماِن خود ۀاين روزنام. کارگری ارگان رسمی آن است که يک سال تمام با ارتجاع مبارزه نمود

الزم به ذکر است، که حزِب کمونيسِت ايران ." ھا بوده است مشھورترين و مبارزترين و کثيراالنتشارترين روزنامه

 تئوريِک ۀ، نشري"جرقه"، "کار"، "پيکار"، " سرخۀستار"مجالت و نشرياِت ديگری با نام " حقيقت" ۀعالوه بر روزنام

 .کرد را منتشر می" صدای مشرق"و در مشھد " نصيحت" ، در قزوين "پيک"، و نشرياِت محلی در رشت با ناِم "خلق"

: نويسد ھای کارگراِن تھران می زِی اتحاديهھای شورای مرک  فعاليتۀھای کارگری و دربار  در کتاِب اتحاديهويلم فلور

ھای کارگرِی گوناگوِن  ھا جلب نکرد، بلکه اتحاديه ھا، کارگران را به اتحاديه تنھا موفقيت و کمِک مالی به اعتصاب"
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برِد زندگانِی  شد رويدادھای بسيار زيادی را برای پيش  مرکزی رھبری میۀانفرادی نيز که توسِط شورای اتحادي

ای برای کارگران  به مثل يکی از اعضای اتحاديه به نام علی ژاله، اتاِق مطالعه. ِی کارگران سازمان دادنداجتماع

ھای متعدِد ديگری داشت که توسِط   جز ادبيات نشريه اتحاديه به.... سيس کردأزار ت در خياباِن الله) خانه کارگران قرائت(

به سردبيرِی دھقان بود که " حقيقت  "ۀھا نشري تريِن آن بلندآوازه. داد یھا اعتقادھای خود را در ميان توده گسترش م آن

 خواننده داشت و ۴٠٠٠ حقيقت ۀ روزناممانیبنا به روايِت . رفت در واقع دست افزار حزِب کمونيست به شمار می

 حقيقتاما . رفت روش میتر از قيمِت آبونمان به ف  آن در باِر دوم به قيمتی بسيار گزافۀقدر شھرت داشت که ھر نسخ آن

  و البتهکار، اقتصاد ايرانھای  پس از تعطيل آن روزنامه.  کارگری پرداختۀای نبود که به مسايِل اتحادي تنھا روزنامه

چنين گروِه تئاتِر خاص خود را داشت که انواع  اتحاديه ھم.  رسمی حزِب کمونيست جای آن را گرفتندۀ روزنامکمونيست

رھبر اين گروه رضاقلی . داد  که اعضای گروه به فارسی برگردانده بودند نمايش می رائیھا نامه نمايش

 ".چی داشت و عضو کميته مرکزی حزب کمونيست بود شغل مطبعه) صيفی(زاده عبدهللا

سوسيال . شد ھای فوق نمی ھای کارگری ديگر محدود به فعاليت  مرکزی و اتحاديهۀ فعاليِت فرھنگِی شورای اتحاديۀداير

چنين باشگاھی در قزوين که به  ھای ارمنی باشگاھی درتبريز داشتند، باشگاِه فرھنگ در انزلی و ھم موکراتد

نامه برای  ارتقاء سطِح سواِد سياسی اعضای کارگر و اجرای نمايش. پرداختند موضوعاِت فرھنگی برای کارگران می

 .ھا بود کارگران از جمله فعاليت فرھنگی اين باشگاه

 آسيای مرکزی ۀ شد، در منطقئی که در روسيه منجر به انقالب شورا اعتالی عمومی و وضعيِت انقالبِی منطقه ۀدر دور

.  کيفی شدۀھا و مردِم منطقه وارِد يک مرحل ، ايران، ترکيه، قفقاز و ترکستان مبارزاِت توده و غربی، جنوِب روسيه

 طوالنی در ۀ اين منطقه که دارای  سابقۀِی شناخته شدھای سوسيال دموکراس ھای کمونيست و جريان احزاب و جريان

ی و به کمينترن فراخوانده شدند تا با برنامه و کارزاِر  ئھای عمومی و جمعی منطقه جلسه امِر مبارزه بودند، به 

ِن سازما، حزِب عدالتھای موجود در منطقه،   احزاب و سازمانۀمجموع. تر به پيشواِز وضعيِت انقالبی بروند منسجم

اِد احزاِب مسلمانان وابسته به جريانات بلشويکی و افر" مسلم بورو"، سوسيال دموکراسی قفقاز و آذربايجان، اتحاد ھمت

ھا در ارتباط بوده، گرد  س آنان بود و با بلشويکأ در رزاده سلطانن مانند گروِه ايرانی که ای از مياِن فعاال شناخته شده

مھم و سازمان يافته و متمرکز و با دخالِت انقالبی وارد کارزار در مناطقی که مشموِل ھای  گيری ھم آمدند تا با تصميم

 در کتابی با نام محمدحسين خسروپناه يک تحقيق که به طوِر مشترک با ۀدر نتيج" اليورباست. "فعاليِت آنان بود شوند

ھا  جلسه گيرِی  ايرانيان در اين   در تصميمچاپ شده، ايجاِد حزِب کمونيسِت ايران را در نتيجه و»  عدالت ايران ۀفرق«

چون نظراتی ھم از قبل .  فارسی در اين مورد باشدۀ، جديدترين تحقيق و ترجم باسترسد که  تحقيقِ  به نظر می. داند می

 چون مبتنی بر باست ندارد، منتھا نظراِت اليور باستبوده که در مورِد نکاِت عمده و اصلی تفاوِت فاحشی با نظرات 

شورای تبليغاِت بين "اشاره به (درکناِر دو نھاد : " نويسد  میاليور باست. برد اسناِد رسمی است، يک گام ما را جلوتر می

ھای  دفتِر مرکزِی سازمان:  حزبی نيز وجود داشتؤسسۀيک م")  ھا شورای کميساريای خلق برای امور ملت"و " الملل

اين نھاد که ھدايت و سازماندھِی تشکيالِت کمونيستِی فعال در مياِن ". ندفتر مسلمي"-ھای شرق، مسبورو کمونيستی خلق

دفتِر مرکزی اين نھاد در .  مرکزِی حزِب کمونيسِت روسيه وابسته بودۀھای روسيه را برعھده داشت به کميت مسلمان

. نيان نھاده شدھای شرق ب ھای کمونيستِی خلق  سراسرِی سازمانۀو در پی تشکيل نخستين کنگر١٩١٨اواخِر سال 

ھای خارجی نيز   تاتار و باشقير بودند ولی تعدادی از مسلمانھای روسيه و اکثراً  سای اصلِی اين دفتر از مياِن مسلمانؤر

سيس کرد، اين بخش از أالمللی ت دفتر مرکزی يک بخِش بين١٩١٩ھنگامی که اوائل  . کردند در چارچوب آن فعاليت می

ھای منطقه و سراسری   افراِد ايرانی که در اين نھادھا و ديگر سازمانۀ از جمل٧."ر بود ايرانی نيز برخورداۀيک شعب
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حيدر ھا بود، و  قبل در ارتباط محکمی با بلشويک  که اززاده سلطانھای  توان به نام فعال و دارای نقش بودند، می

"  :نويسد ھای ديگر می و سازمان" ق شرئیشورای رھا"ھا و  تالِش اين سازمانۀ در ادامباست.  اشاره کردعمواوغلی

ش که از پشتيبانِی کميسيون ترک نيز برخوردار کاران زاده و ھم دارند که سلطانھا و شواھِد موجود از اين حکايت  داده

  آذربايجان، سعی کردند تشکيالتی کامالً ۀ آگاھانه يا ناآگاھانه با حوزئیبودند با ناديده گرفتن و شايد ھم در مقاِم رويارو

را نيز که به ) عدالت(ِی حزِب کمونيست ايرانئ  ھمين روال بود که نخستين کنفرانِس منطقهۀدر ادام. جديد ايجاد کنند

اگر .  تشکيل دادند، در تاشکند برگزار شده باشد١٢٩٩ ]حمل[ فروردين١۴- ١٩٢٠/١٢اپريل ٣تا١ ۀآيد در فاصل نظر می

 جديد آيد که در خالِل آن يک حزِب کامالً   اجالِس مھمی به نظر میی،ئ چه اين اجالس به عنوان يک کنفرانِس منطقه

 ۀش بر آن بودند که از شورای تبليغات به مثاب و ھمکارانزاده سلطانآيد که  در واقع چنين به نظر می. شکل گرفته باشد

ش، ده و ھمکارانزا معتقداست، سلطان باست." سيس يک حزِب کمونيسِت واقعی ايرانی استفاده کنندأ جھِت تئیسکو

گويد،  چنين می  ھم باست).نريمانوف(دانستند، نه باکو  به لنين و کمينترن میئیگو حزِب کمونيسِت ايران را در مقام پاسخ

دنباِل نتايِج اين  به. راه است  ھمزاده سلطان ئی در اين زمينه نموده، با ذھنيِت مستقل و ضِد باکوخسرو شاکریتحقيقاتی که 

 .شود  حزبی میۀموِر تدارِک کنگرأھا، محمد آخوندزاده  راھِی ايران و م گيری  و تصميمجلسه

ھای   پادشان قاجاريه و سالۀاين جنبش در دور. جنبِش کارگری و کمونيستِی ايران، راھی دراز، و پرمشقت پيموده است

بيگِ  ابراھيمۀ نام سياحت« ود  در کتاِب خای العابدين مراغه زين. گيری کرد پايانی اين سلسله بود که آغاز به شکل

ھای منتھی به اين دوره اشاره   شاھاِن قاجاريه و سالۀحقوقی زيِر سلط ھای سرکوب و بی به وضعيتی از سال» ای مراغه

بعضی از تعدی حکام، برخی از . چارگان چه کنند در ايران امنيت نيست، کار نيست، نان نيست، بی: "نويسد دارد و می

برند که پنج شاھی پول دارد به ھزارگونه بر او   می اين ناکسان در ھرکس بو. داروغه و کدخداظلم بيگلربيگی، 

آويزند که پسرعمويت چندی قبل شراب  گويند که برادرت سرباز بود از فوج گريخته، به ديگری می به يکی می. تازند می

حقوقی  دنباِل سرکوب و بی به ." کنند و جريمه می ھمسايه گرفته حبس ۀحتا ھمسايه را در عوِض گناِه ناکرد... خورده، و

، درمراکز پرجمعيت با ئیکِش شھری و روستا ھای فقير و زحمت  توده گی و تحقير و تبعيِد ناخواسته، ھا آوار و سال

 ۀ سوسيال دموکراسِی خلقی، و تا مبارزۀ سياسی، مبارزۀخواھان آزاديۀ،  وارد مبارز باری از آگاھی و تجربه کوله

 .گذارند  حزبِی سازمان يافته میۀروند و سرانجام با اطمينان و اراده گام در راِه مبارز ی و صنفی پيش میئ تحاديها

 ادامه دارد


